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SON § 1

Dnr 2021-000034

Information om Offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser
Sammanfattning
Christian Martins, administrativ chef på kommunstyrelseförvaltningen informerar
socialnämndens ledamöter och ersättare om Offentlighets- och sekretesslagens
bestämmelser.
Beslutsunderlag
Lysekils kommuns sekretessförbindelse
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.
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SON § 2

2021-01-26

Dnr 2020-000396

Remiss - Betänkandet Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag
(SOU 2020:47)
Sammanfattning
Socialdepartementet har i missiv 2020-09-30 utsett Lysekils kommun till en av
remissinstanserna avseende förslag till ny socialtjänstlag.
Myndigheter under regeringen (d.v.s. myndigheter som regeringen har direktivrätt
över) är skyldiga att svara på remisser. En myndighet avgör dock på eget ansvar om
den har några synpunkter att redovisa i sitt svar. Om myndigheten, efter genomgång
av saken, finner att den inte har några synpunkter, räcker det att ge besked om
detta.
För andra remissinstanser, till exempel kommuner och organisationer, innebär
remissen en inbjudan att lämna synpunkter.
Remissen ska vara inkommen till socialdepartementet senast 2021-02-01.
De förslag och tydliggörande förändringar som finns i betänkandet, bedöms
underlätta det kommunala uppdraget och kan medverka till att
kommuninnevånarnas förväntningar läggs på rätt nivå utifrån nutidens förhållande.
Förvaltningen har gett kommentarer per avsnitt.
Utifrån detta ställer sig förvaltningen positiv till förslaget om ny socialtjänstlag, SOU
2020:47.
Beslutsunderlag
Remissyttrande
Remissmissiv
SOU 2020:47 - del 1
SOU 2020:47 - del 2
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens remissyttrande och översända
den till socialdepartementet.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Beslutet skickas till
Socialdepartementet
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SON § 3

2021-01-26

Dnr 2021-000054

Taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde
Sammanfattning
Uppräkning av taxor och avgifter inom socialnämndens område vård och omsorg
samt LSS och socialpsykiatri regleras av prisbasbelopp och uppräkning sker inför
varje år.
Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken är 47 600 kronor för 2021.
Enligt basbeloppet 2021 kommer uppräkning att ske utifrån aktuellt prisbasbelopp.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-14
Taxor och avgifter - Vård och omsorg och LSS/socialpsykiatri
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen som avser Taxor och avgifter 2021
för verksamheter inom vård och omsorg samt LSS och socialpsykiatri.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Avdelningschefer
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SON § 4

2021-01-26

Dnr 2020-000002

Sammanställning - Budgeterade placeringar inom vuxen-, barn- och
ungdomsenheten 2020
Sammanfattning
Placeringar av barn och unga samt vuxna med missbruksproblematik kan ha stor
påverkan på socialnämndens ekonomiska resultat.
För att bättre följa budgetläget för placeringar inom vuxen, barn- och
ungdomsenheten tar förvaltningen fram en sammanställning varje månad som
redovisas för nämnden.
Beslutsunderlag
Sammanställning över placeringar
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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SON § 5

Dnr 2021-000002

Redovisning av delegationsbeslut
Sammanfattning
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstepersoner enligt socialnämndens delegationsordning.
Socialnämnden tar del av de fattade delegationsbeslut som förtecknats i lista till
socialnämndens sammanträde 2021-01-26.
Ordförande- och biståndshandläggarbeslut anmäls.
Beslut enligt:
SoL - Socialtjänstlag
LVM - lag om vård av missbrukare i vissa fall
LVU - Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
Beslutsunderlag
Lista över fattade delegationsbeslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.
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SON § 6

2021-01-26

Dnr 2021-000012

Anmälan av inkomna skrivelser, beslut och domar
Sammanfattning
Förvaltningsrätten i Göteborg:
- Dom 2021-01-18 - mål nr 16022-20 - Sökande Socialnämnden i Lysekils
kommun, Motparter Vårdnadshavare 1., offentligt biträde, 2., offentligt biträde,
Den unga 3., ställföreträdare och offentligt biträde - Saken Beredande av vård
enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU Förvaltningsrätten beslutar att den unga ska beredas vård med stöd av LVU Sekretessprövning enl.
OSL
- Dom 2021-01-11 - mål nr 16878-20 - Sökande socialnämnden i Lysekils kommun
Motpart, offentligt biträde - Saken Ansökan om vård enligt lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU - Förvaltningsrätten avslår
socialnämndens ansökan - Sekretessprövning enl. OSL
- Föreläggande - Mål nr 16772-20 - Klagande ./. Lysekil kommun, gällande
laglighetsprövning enligt kommunallagen - Målet behöver kompletteras
- Dom 2020-12-23 - mål nr 14167-20 - Sökande socialnämnden i Lysekils kommun
Motparter vårdnadshavare 1. offentligt biträde, den unga 2. ställföreträdare och
offentligt biträde - Saken Beredande av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga, LVU - Förvaltningsrätten beslutar att den unga
ska beredas vård enligt LVU - Sekretessprövning enl. OSL
- Dom 2020-12-21 - Mål nr 14411-20 -Sökande Socialnämnden Lysekils kommun,
Motpart Vårdnadshavare och de unga offentligt biträde - Saken Beredande av
vård enligt LVU - Förvaltningsrätten beslutar att de unga ska beredas vård med
stöd av LVU - Sekretessprövning enl. OSL
- Beslut 2020-12-16 - Mål nr 16022-20 - Underställande myndighet
Socialnämnden i Lysekils kommun - Parter vårdnadshavare 1., offentligt biträde,
vårdnadshavare 2., offentligt biträde, den unga 3., ställföreträdare och offentligt
biträde – Saken omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU - Förvaltningsrätten fastställer det
underställda beslutet - Sekretessprövning enl. OSL
Kammarrätten i Göteborg - Dom 2020-11-25 - mål nr 5218-20 - Klagande
vårdnadshavare 1., ombud och offentligt biträde - Motparter 1. socialnämnden i
Lysekils kommun, 2. den unge, ställföreträdare och offentligt biträde - överklagat
förvaltningsrätten i Göteborgs dom 2020-08-20, mål nr 8847-20 - Saken Beredande
av vård av unga, LVU - Kammarrätten avslår överklagandet - Sekretessprövning enl.
OSL
Inspektionen för vård och omsorg, IVO - Beslut 2021-01-15 - ärendet tillsyn av
bostad med särskild service för barn och ungdomar vid Badhusbergets barnboende i
Lysekil - dnr 3.2.2-06134/2020-13 - Sekretessprövning enl. OSL
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Folkhälsomyndigheten - Föreskrifter om tillfälligt förbud mot besök i särskilda
boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19, från
och med 13 januari 2021 till och med 2 februari 2021.
Fyrbodals kommunalförbund - Information om vaccination mot covid-19 av
kommunernas personal inom vård och omsorg
Bräcke Diakoni, FUB, RBU, Funktionsrätt Sverige, Allmänna Barnhuset, Folke
Bernadottestiftelsen
- Synpunkt - Artikel Våld mot barn med funktionsnedsättning 7 december 2020 Alla barn måste kunna bli hörda
Sveriges kommuner och regioner, SKR
- Meddelande - Överenskommelse mellan Staten och Sveriges Kommuner och
Regioner om Välfärdsteknik med de äldre i fokus 2021 - dnr. 20/00003
- Information om överenskommelse mellan staten och SKR, Sveriges Kommuner
och Regioner, inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022 -dnr.
20-159
Statens institutionsstyrelse, SiS - Förändrade vårdavgifter vid placering hos Statens
institutionsstyrelse, SiS, fr.o.m. 2021-01-01
Regeringskansliet - Information om tillfälligt förbud mot servering av alkohol efter
kl. 20.00
Kommunfullmäktige - U4 - Med beslut, tjänsteskrivelse och uppföljningsrapport Beslut-2020000474- LKS-§ 158
Beslutsunderlag
Inkomna skrivelser, beslut och domar
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av inkomna skrivelser, beslut
och domar som förtecknats i protokoll 2021-01-26, § 6.

Justerare

Utdragsbestyrkande

10 (14)

Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

SON § 7

2021-01-26

Dnr 2021-000022

Information om avvikelser - lex Sarah, lex Maria och
synpunkter/klagomål
Sammanfattning
Socialnämnden får information om avvikelser som: lex Sarah, lex Maria och
inkomna synpunkter/klagomål i upprättad lista.
Beslutsunderlag
Sammanställd lista på avvikelser - lex Sarah, lex Maria och synpunkter/klagomål
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.
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SON § 8

2021-01-26

Dnr 2021-000032

Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande
Förvaltningschefens information
Inkommen fråga från Piotr Warta (SD) och Carina Holgersson (SD)
Har man börjat använda snabbtester för att testa personer och personal på
särskilda boende? Detta för att upptäcka symptomfria fall och samtidigt utesluta att
personal med vissa symptom bär på smitta. Om man redan börjat använda
snabbtester då frågar vi om omfattning, antal, finns det begränsningar i
kapaciteten, fungerar överenskommelse mellan Regeringen och SKR?
Förvaltningschefen svarar att kommunen inte har använt sig av antigentesterna
(snabbtest) eftersom de vanliga PCR-testerna fungerat bra. Det har visat sig att
snabbtesterna visat hög frekvens av falska positiva provsvar.
Antigentestet är mest tillförlitligt på personer med symtom och dessa är ju inte på
jobbet oavsett. Dessa tester kräver dessutom en läkarordination. Vi kan inte ta beslut
om snabbtester då det ska ske i samverkan.
Bokslut 2020
Preliminärt bokslut för 2020 visar på ett resultat på + 8,3 mnkr.
Aktuellt läge för covid-19
Det råder besöksförbud på kommunens boende fram till och med den 3 februari.
Kommunen ansöker om besöksförbud för tre veckor i taget hos länsstyrelsen.
Vaccinationsplan
SÄBO
Samtliga 140 doser som avropades har getts, vilket innebär att alla som önskade bli
vaccinerade har fått dos 1.
HSV Ordinärt boende
155 doser levererades den 25 januari. Vaccination pågår och de som önskar samt
deras hushållskontakter kommer att få sin första dos under innevarande vecka 4.
Om det blir några doser över kommer vaccinering att påbörjas inom LSS i
prioriterade grupper.
HSV är hårt ansträngd med att ge vaccinationer. Alla resurser som finns att tillgå har
tagits in för att genomföra vaccinationerna.
Personal
Personalen vaccineras genom företaget Vaccina. Lokaler där vaccinationen ska ges
är förbereda på Skaftö, Brastad, Skärgårdshemmet, Fiskebäck, Drottninggatan och
Gullmarsskolan. Något exakt datum för vaccinationen är inte satt, men kommer
preliminärt att ske under vecka 5 - 7 meddelar vaccinatören. Det är svårigheter med
att få bekräftat att de garanteras de doser som de begär.
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Kapaciteten är 100 vaccinationer per dag. Hälsodeklarationen kommer att skickas ut
digitalt, där varje medarbetare själv fyller i. Det är en förändring av den första
informationen som gavs. Länken till Hälsodeklarationen har ännu inte kommit ut.
Ca 85% av personalen har anmält intresse för att vaccineras.
Lediga platser på SÄBO
Enhet

Fiskebäck

Antal lediga lägenheter demens

Antal lediga lägenheter somatik

4 - 2 platser används till
växelvårdsplatser

3

Skärgårdshemmet

0

1

Stångenäshemmet

1

3

Verkställda
beslut SÄBO –
ackumulerad
(årsbasis)

Ej verkställda
beslut – SÄBO
Antal
somatik/demens

Väntar över tre
månader
(antal)

Lysekils kommun

10

0/1

0

Annan kommun,
inflyttad

0

0

0

Kommentar

Nya anställningar från 1 februari 2021
Från 1 februari 2021 är två utredare anställda, Linda Ögren och Line Legén.
Tillfällig MAS under perioden april-september 2021
Nuvarande MAS går i pension i mars månad 2021. Lysekil gör en tillfällig
anställning av MAS Elin Råhnängen tillsammans med Sotenäs kommun under
perioden april - september.
Tillsynsavgifter för alkoholtillstånd
På grund av läget av covid-19 och näringslivsstrategin har kommundirektören tagit
beslutet att avgiften för tillsyn för alkoholtillstånd inte kommer att tas ut.
Stämning till Tingsrätt i personärende
Tingsrätten har fått in en ansökan om stämning av Lysekils kommun, från en
privatperson gällande ett personärende. Försäkringsbolaget Jurist sköter Lysekils
kommuns talan och ska inom 30 dagar inkommit med skriftligt svar.
Laglighetsprövning gällande Gullvivan
Ärendet är aktivt hos Förvaltningsrätten och har kompletterats med begärda
handlingar.
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Gullvivan - trygghetsboendeplaner
Ett möte med Lysekilsbostäder är bokat den 28 januari. Kommunen har fått brev
från Skaftö Öråd med frågor planerna.
Ung utvecklingsverksamhet
Förvaltningschefen informerar om läget. Verksamheten kommer att gå över till
utbildningsförvaltningen. Rekrytering av chef startar 2021-02-08, det har kommit in
42 ansökningar.
Det blir en ny organisation för trygghetsarbetet. Det kommer att vara avstämningar
varje måndag med berörda. Det skrivs en trygghetsrapport som publiceras dagen
efter. Joakim Hagetoft är sammankallande och socialförvaltningen representeras av
Ann-Catrin Waldén och Maria Hindebo Lundh.
Fjällagårdens inflyttning blir försenad en månad på grund av
brandskyddsinstallation som behövde kompletteras.
Ordförandens information
Varit med på ett seminarium med SKR – Digitala möten. Seminariet kommer att
finnas på SKR:s hemsida.
Vice ordförandens information
Inget att informera om.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen.
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